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Hospital já recebeu mais de
R$ 2,4 milhões, em 2013

Na tarde de
terça-feira,
(15),
o diretor tesoureiro da provedoria
do Hospital Santa
Rosa de Lima, Leandro Tomazi recebeu da prefeitura de Serra Negra,
R$ 240 mil da subvenção repassada
ao nosocômio. O
valor da subvenção foi aprovado
pela Câmara Mu-

nicipal no primeiro
semestre e é pago
mensalmente até
o final do ano.
Com ele, a
Santa Casa mantém os serviços à
população e também vem renegociando antigas
dívidas que propiciarão a busca por
verbas nas esferas
do Estado e da
União.

Cisbra apresentou IPTU Verde

Na noite de
quarta-feira, (16),
o prefeito de Serra Negra, e os secretários de Meio
Ambiente, e Planejamento e Gestão
Estratégica participaram da reunião
extraordinária do
Cisbra – Consórcio
Intermunicipal de

Saneamento Ambiental do Circuito
das Águas Paulista.
Na ocasião, o superintendente do
consórcio, Hilário
Piffer Junior, esteve
a frente da reunião.
Os trabalhos de
quase duas horas
de debates e plenárias apresentaram

10 pautas.
Duas frentes foram voltadas
à fomentação do
incentivo à Educação Ambiental e
para contribuintes
que tenham efetivado na residência,
ações que beneficiem o Meio Ambiente.

Preservação das espécies foi foco
de evento no Centro Esportivo

Empresa busca 26 funcionários
em Serra Negra
Na próxima
terça-feira,
(22),
o PAT – Posto de
Atendimento ao Trabalhador de Serra
Negra e a Unika RH,

de Americana selecionam funcionários para a Trainee/
Ligador de DG.
São 26 vagas
no total para a fun-

ção de instalador e
reparador de linhas
telefônicas. Dessas,
18 são para habilitados de categoria A e
seis de categoria B.

Na manhã
do domingo, (13),
duzentas pessoas
entre expositores
e visitantes par-

ticiparam do 7º
Encontro de Pássaros Minas e São
Paulo. O evento
foi realizado no

Centro Esportivo
Mário Pereira dos
Santos – Discão
e apresentou 108
pássaros.

I.P.T.U. e I.S.S. ATRASADOS
DESCONTO 100% EM MULTA E JUROS
ATÉ 31 DE OUTUBRO de 2013
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Paulista vence e está na final
O Esporte Clube
Paulista está garantido
pelo terceiro ano seguido na fase final do
Campeonato
Amador
de Futebol da prefeitura
de Serra Negra. A equipe, que não perde uma
partida na competição
desde a primeira fase
do torneio de 2012 venceu o Guarani Serrano
por 2 a 0, em partida válida pelas semifinais da competição no
último domingo, (13), no estádio
municipal Antonio Barbosa Pinto
da Fonseca.
A equipe começou a busca pelo resultado logo no primeiro minuto, porém, o goleiro Rodrigo, do Guarani interveio em
cima da linha.
O arqueiro ainda participou de mais dois lances, antes
que a retranca do time alviverde
fosse desarmada.
Aos 20 minutos, Maurício
Tatu acertou o chute de fora da
área que caiu no ângulo direito
de Rodrigo. O tento deu a tranquilidade ao Paulista, que administrou o resultado. A equipe ainda possuía o empate ao seu favor
para chegar à decisão.
No segundo tempo, o
Guarani tentou o gol. O goleiro

Empresa busca 26
funcionários em
Serra Negra
Tiago Morais fez uma defesa que
evitou o empate dos alviverdes.
Além dessa chance, o time ainda
perdeu duas oportunidades.
O Paulista fechou o placar
do jogo com Josildo, que aproveitou cruzamento vindo da lateral direita. O atacante finalizou
com perfeição e fechou o placar
em 2 a 0.
Paulista e São João começam a decidir a elite do futebol
amador de Serra Negra no domingo, (20), a partir das 16 horas.
O primeiro jogo está agendado
para o estádio municipal Antonio
Barbosa Pinto da Fonseca.
Assim como na Série
Prata, duas partidas definem o
campeão da temporada. A soma
dos resultados declarará o vencedor da competição. Em caso
de igualdade de resultados, os
pênaltis, após o segundo jogo,
definem o campeão.

Supermercado
busca gerente
A rede de supermercados Dia% busca Gerente
de Loja para a unidade de
Serra Negra.
O candidato deve
trazer o currículo no PAT –
Posto de Atendimento ao
Trabalhador, situado na rua

José Bonifácio, 283.
A empresa seleciona
os interessados até o dia
25 de outubro. A rede Dia%
contará com uma loja na
rua José Bonifácio. A loja
deve ser inaugurada em
2014.

Na próxima terça-feira,
(22), o PAT – Posto de Atendimento ao Trabalhador de
Serra Negra e a Unika RH, de
Americana selecionam funcionários para a Trainee/Ligador
de DG.
São 26 vagas no total
para a função de instalador e
reparador de linhas telefônicas. Dessas, 18 são para habili-

tados de categoria A e seis de
categoria B.
Os candidatos não precisam ser somente de Serra
Negra. O interessado deve
comparecer com RG, CPF,
Carteira de Trabalho e Cartão
Cidadão (caso tenha).
O PAT está situado na
Rua José Bonifácio, 283 – Centro.

Santo Agostinho contará
com peixes ornamentais

A secretaria de Serviços
Municipais está realizando limpeza de pontos turísticos de Serra Negra. O trabalho contínuo é
intensificado nas proximidades
de feriados. Nesta semana, os
trabalhos acontecem na Fonte
Santo Agostinho, que foi reformada por determinação do prefeito
de Serra Negra em 2009.
O espaço também pos-

sui um atrativo que deverá receber novos peixes ornamentais.
A solicitação foi realizada pela Câmara Municipal ao
Executivo, com base em pedidos da população e turistas que
visitam o espaço. Nos próximos
dias, após a limpeza total do
lago, os peixes coloridos deverão ser soltos e poderão ser
apreciados.
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Publicação dos Atos Oficiais do Poder Executivo
Decreto nº 4.181 de 8 de outubro de 2013
(Abre um crédito adicional suplementar)
ANTONIO LUIGI ÍTALO FRANCHI, PREFEITO MUNICIPAL DA ESTÂNCIA
HIDROMINERAL DE SERRA NEGRA, usando de suas atribuições legais,
e com base na Lei Municipal nº. 3.588, de 4 de dezembro de 2012,
DECRETA:
Art. 1º Fica aberto o crédito adicional suplementar no valor de R$
52.000,00 (cinquenta e dois mil reais), para reforço das dotações
orçamentárias, a saber:
01.01.04.122.0002.2.002.339030.01
Material de consumo...............................................................R$ 1.000,00
01.01.04.122.0002.2.002.339039.01
Serv. terceiros – P. Jurídica....................................................R$ 25.000,00
04.01.12.365.0005.2.008.449052.05
Equip. e material permanente................................................R$ 5.000,00
06.01.04.122.0010.2.013.449052.01
Equip. e material permanente................................................R$ 1.000,00
07.01.04.122.0012.2.014.339030.01
Material de consumo...............................................................R$ 3.000,00
07.01.04.122.0012.2.014.339039.01
Serv. terceiros – P. Jurídica......................................................R$ 5.000,00
07.01.04.122.0012.2.014.449052.01
Equip. e material permanente................................................R$ 2.000,00
11.01.10.302.0016.2.020.335043.01
Subvenções sociais................................................................R$ 10.000,00
Total.........................................................................................R$ 52.000,00
Art. 2º As despesas decorrentes com a execução deste Decreto,
correrão por conta da anlação parcial das seguintes dotações
orçamentárias:
04.01.12.365.0005.2.008.339030.05
Material de consumo...............................................................R$ 5.000,00
06.01.04.122.0010.2.013.339039.01
Serv. terceiros – P. Jurídica......................................................R$ 1.000,00
10.01.04.122.0015.2.017.339039.01
Serv. terceiros – P. Jurídica....................................................R$ 10.000,00
11.01.10.301.0016.1.011.449051.01
Obras e Instalações................................................................R$ 10.000,00
13.01.15.452.0018.2.023.319011.01
Venc. vantagens fixas – P. Civil..............................................R$ 26.000,00
Total.........................................................................................R$ 52.000,00
Art. 3º Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação,
revogando-se as disposições em contrário.
Prefeitura Municipal da Estância Hidromineral de Serra Negra, 8 de
outubro de 2013
Antonio Luigi Ítalo Franchi
- Prefeito Municipal Publicado na Secretaria de Planejamento e Gestão Estratégica nesta
mesma data.
José Alexandre Malagodi de Vasconcellos
- Secretário Decreto nº 4.182 de 15 de outubro de 2013

(cinco mil reais), para atender despesas com a aquisição de materiais
de consumo.
Art. 2º As despesas decorrentes com a execução deste Decreto,
correrão por conta da anulação parcial da seguinte dotação
orçamentária:
04.01.12.361.0007.2.010.339039.05
Outros serv. terceiros P. Jurídica.............................................R$ 5.000,00
Art. 3º Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 4º Revogam-se as disposições em contrário.
Prefeitura Municipal da Estância Hidromineral de Serra Negra, 15 de
outubro de 2013
Antonio Luigi Ítalo Franchi
- Prefeito Municipal Publicado na Secretaria de Planejamento e Gestão Estratégica nesta
mesma data.
José Alexandre Malagodi de Vasconcellos
- Secretário Decreto nº 4.183 de 15 de outubro de 2013
(Abre um crédito adicional suplementar)
ANTONIO LUIGI ÍTALO FRANCHI, PREFEITO MUNICIPAL DA ESTÂNCIA
HIDROMINERAL DE SERRA NEGRA, usando de suas atribuições legais,
e com base na Lei Municipal nº. 3.674, de 15 de outubro de 2013,
DECRETA:
Art. 1º Fica aberto o crédito adicional suplementar no valor de R$
100.000,00 (cem mil reais), para reforço das dotações orçamentárias,
a saber:
11.01.10.301.0016.2.018.339030.02
Material de consumo.............................................................R$ 45.000,00
11.01.10.301.0016.2.018.339039.02
Serv. terceiros – P. Jurídica....................................................R$ 50.000,00
11.01.10.301.0016.2.018.449052.02
Equipamento e material permanente...................................R$ 5.000,00
Total.......................................................................................R$ 100.000,00
Art. 2º As despesas decorrentes com a execução deste Decreto,
correrão por conta do excesso de arrecadação motivado por
Transferências e Convênio Estaduais (Saúde SIA SUS).
Art. 3º Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 4º Revogam-se as disposições em contrário.
Prefeitura Municipal da Estância Hidromineral de Serra Negra, 15 de
outubro de 2013
Antonio Luigi Ítalo Franchi
- Prefeito Municipal Publicado na Secretaria de Planejamento e Gestão Estratégica nesta
mesma data.

(Abre um crédito adicional especial)

José Alexandre Malagodi de Vasconcellos
- Secretário -

ANTONIO LUIGI ÍTALO FRANCHI, PREFEITO MUNICIPAL DA ESTÂNCIA
HIDROMINERAL DE SERRA NEGRA, usando de suas atribuições legais,
e com base na Lei Municipal nº. 3.673, de 15 de outubro de 2013,
DECRETA:
Art. 1º Fica aberto o crédito adicional especial no valor de R$ 5.000,00

Lei nº. 3.671 de 15 de outubro de 2013
Projeto de Lei nº 88/2013
(Autoriza o Poder Executivo Municipal a transferir o uso gratuito de
terreno público à Companhia de Saneamento Básico do Estado de
São Paulo – SABESP, para assentamento da Rede Coletora de Esgotos
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Sanitários e Estação Elevatória de Esgotos, e dá outras providências)
O PREFEITO MUNICIPAL DA ESTÂNCIA HIDROMINERAL DE SERRA
NEGRA, usando de suas atribuições legais,
FAZ SABER que a Câmara Municipal aprovou e ele sanciona e promulga
a seguinte Lei:
Art. 1º - Fica o Poder Executivo Municipal autorizado a transferir a
Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo – SABESP,
o uso gratuito de áreas de terras para assentamento da Rede Coletora
de Esgotos Sanitários e Estação Elevatória de Esgotos, em face do
Sistema de Esgotos Sanitários do Município de Serra Negra, operado
pela SABESP, conforme plantas e descrições perimétricas apensadas,
constando como limites o que segue:
Desenho Final: REN-PRJ-CAD-200/13
Nome: Prefeitura Municipal da Estância Hidromineral de Serra Negra
ÁREA (1 – 2 – 3 – 4 – 5 – 6 – 1) = 310,69 m²
Faixa de terras do Espaço Livre nº 3 do loteamento denominado
Jardim Parque das Palmeiras, situado no município e comarca de Serra
Negra, pertencente à Transcrição nº 10.464 (área maior), do CRI de
Serra Negra, representada no desenho Sabesp REN-PROJ-CAD-200/13;
assim descrita: inicia no ponto aqui designado, 1, situado no término
da Viela sem denominação existente na divisa com o lote 7 da quadra
E1, matrícula 2.561-CRI de Serra Negra e distante 33,27 metros de sua
testada junto ao balão de retorno da Rua Carlos Filipi Júnior (antiga
Rua 22); daí segue por 5,23 metros confrontando com área do mesmo
Espaço Livre até o ponto aqui designado, 2; segue à direita com ângulo
interno 108º49’22” por 74,54 metros confrontando com área da mesma
propriedade até o ponto aqui designado, 3; segue à direita com ângulo
interno 110º30’09” por 4,27 metros pelo alinhamento da Rua Girogino
Giannini até o ponto aqui designado, 4; segue à direita com ângulo
interno 69º29’51” por 73,19 metros, confrontando com área da mesma
propriedade até o ponto aqui designado, 5; segue à esquerda com
ângulo interno 251º30’36” por 2,39 metros confrontando com área da
mesma propriedade até o ponto aqui designado, 6; segue à direita com
ângulo interno 89º15’37” por 4,00 metros pelo término da viela sem
denominação até o ponto inicial, 1; fechando o perímetro com ângulo
interno 90º24’25”, encerrando uma área de 310,69 m².
Desenho Final: REN-PRJ-CAD-202/13
Nome: Prefeitura Municipal da Estância Hidromineral de Serra Negra
Área: (1-2-3-4-1)= 155,84 m²
Faixa de terras integrante da Área de Uso Institucional – Sistema de
Lazer – do loteamento denominado “Portal da Serra”, pertencente a
matrícula nº 3.164 do CRI de Serra Negra, representada no desenho
Sabesp REN-PROJ-CAD-202/13; e assim descrita: inicia-se no ponto
aqui designado ”1”, situado no alinhamento predial da Rua C atual
Rua Lucas Antônio Araia, distante 7,80m da divisa com o lote 16 da
quadra 3 (Matrícula 14.788); daí segue pelo alinhamento predial da
referida Rua C, por 4,07m, até o ponto aqui designado “2”, deste deflete
a direita e segue confrontando a área da mesma propriedade, com
ângulo interno de 79°11’32”, por 39,78m, até o ponto aqui designado
“3”, deste deflete a direita e segue confrontando com lote 7 da quadra
3, (Matrícula 14.779), com ângulo interno de 77°37’30”, por 4,10m, até o
ponto aqui designado “4”, deste deflete a direita e segue confrontando
com a área da mesma propriedade, com ângulo interno de 102°22’30”,
por 38,14m, até o ponto inicial “1”, fechando o perímetro com ângulo
interno de 100°48’28”, encerrando uma área de 155,84 m².
Desenho Final: REN-PRJ-CAD-204/13
Nome: Prefeitura Municipal da Estância Hidromineral de Serra Negra
ÁREA (9 – 6 – 5 – 10 – 9) = 172,97 m²
Faixa de terras do Sistema de Recreio do loteamento denominado
Recanto Querência, situado no município e comarca de Serra Negra,
pertencente à Transcrição nº 18.538 (área maior) do CRI de Serra
Negra, representada no desenho Sabesp REN-PROJ-CAD-204/13; assim
descrita: inicia no ponto aqui designado, 9, situado no alinhamento
predial da Rua Hermínio Marchi, distante 30,17 metros da divisa com
o lote 1 da quadra A do Recanto Querência; daí segue por 39,97
metros, confrontando com área da mesma propriedade até o ponto
aqui designado, 6; daí deflete à direita e segue com ângulo interno
130º59’13” por 5,20 metros confrontando com Cláudio Braga Ribeiro
e Outros até o ponto aqui designado, 5; daí deflete à direita e segue
com ângulo interno 49º02’24” por 47,92 metros, confrontando com
área da mesma propriedade até o ponto aqui designado, 10; daí deflete
à direita e segue pelo alinhamento predial da Rua Hermínio Marchi
com ângulo interno 40º57’36” por 6,02 metros até o ponto inicial, 9,
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fechando o perímetro com ângulo interno 139º00’47” e encerrando
uma área de 172,97 m².
Art. 2º A transferência do uso dos imóveis descritos e caracterizados
no artigo anterior dar-se-á por contrato de concessão de direito real de
uso ou por contrato de cessão de uso, consoante o prudente arbítrio
de sua Excelência, o Prefeito Municipal.
Art. 3º Esta Lei entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas
as disposições em contrário.
Prefeitura Municipal da Estância Hidromineral de Serra Negra, 15 de
outubro de 2013.
Antonio Luigi Ítalo Franchi
- Prefeito Municipal Publicado na Secretaria de Planejamento e Gestão Estratégica nesta
mesma data.
José Alexandre Malagodi de Vasconcellos
- Secretário Lei nº. 3.672 de 15 de outubro de 2013
Projeto de Lei nº 87/2013
Autoria: Vereadora Maria Rita Menegatti Pinton Tomaleri
(Dá denominação a Próprio Público)
O PREFEITO MUNICIPAL DA ESTÂNCIA HIDROMINERAL DE SERRA
NEGRA, usando de suas atribuições legais,
FAZ SABER que a Câmara Municipal aprovou e ele sanciona e promulga
a seguinte Lei:
Art. 1º. A Casa da Cultura de Serra Negra, vinculada a Secretaria
Municipal de Educação e Cultura, criada através da Lei Municipal
nº 3.641/2013, passa a denominar-se “CASA DA CULTURA DE SERRA
NEGRA SILVIO BERTOLINI”.
Art. 2º. Fica o Poder Executivo autorizado a proceder à confecção da
placa indicativa respectiva da referida denominação.
Art. 3º. As despesas decorrentes com a execução da presente
Lei, correrão por conta de verbas próprias do orçamento vigente,
suplementadas se necessário.
Art. 4º. Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 5º. Revogam-se as disposições em contrário.
Prefeitura Municipal da Estância Hidromineral de Serra Negra, 15 de
outubro de 2013.
Antonio Luigi Ítalo Franchi
- Prefeito Municipal Publicado na Secretaria de Planejamento e Gestão Estratégica nesta
mesma data.
José Alexandre Malagodi de Vasconcellos
- Secretário Lei nº. 3.673 de 15 de outubro de 2013
Projeto de Lei nº 89/2013
(Autoriza a abertura de crédito adicional especial)
O PREFEITO MUNICIPAL DA ESTÂNCIA HIDROMINERAL DE SERRA
NEGRA, usando de suas atribuições legais,
FAZ SABER que a Câmara Municipal aprovou e ele sanciona e promulga
a seguinte Lei:
Art. 1º Fica o Poder Executivo Municipal autorizado a abrir um crédito
adicional especial no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), para
atender despesas com a aquisição de materiais de consumo.
Art. 2º As despesas decorrentes com a execução desta Lei, correrão
por conta da anulação parcial da seguinte dotação orçamentária:
04.01.12.361.0007.2.010.339039.05
Outros serv. terceiros P. Jurídica............................................R$ 5.000,00
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Art. 3º Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 4º Revogam-se as disposições em contrário.
Prefeitura Municipal da Estância Hidromineral de Serra Negra, 15 de
outubro de 2013.
Antonio Luigi Ítalo Franchi
- Prefeito Municipal Publicado na Secretaria de Planejamento e Gestão Estratégica nesta
mesma data.
José Alexandre Malagodi de Vasconcellos
- Secretário Lei nº. 3.674 de 15 de outubro de 2013
Projeto de Lei nº 91/2013
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reforço das dotações orçamentárias, a saber:
11.01.10.301.0016.2.018.339030.02
Material de consumo.............................................................R$ 45.000,00
11.01.10.301.0016.2.018.339039.02
Serv. terceiros – P. Jurídica....................................................R$ 50.000,00
11.01.10.301.0016.2.018.449052.02
Equipamento e material permanente......................................R$ 5.000,00
Total........................................................................................R$ 100.000,00
Art. 2º As despesas decorrentes com a execução desta Lei, correrão
por conta do excesso de arrecadação motivado por Transferências e
Convênio Estaduais (Saúde SIA SUS).
Art. 3º Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 4º Revogam-se as disposições em contrário.

(Autoriza a abertura de crédito adicional suplementar)

Prefeitura Municipal da Estância Hidromineral de Serra Negra, 15 de
outubro de 2013.

O PREFEITO MUNICIPAL DA ESTÂNCIA HIDROMINERAL DE SERRA
NEGRA, usando de suas atribuições legais,

Antonio Luigi Ítalo Franchi
- Prefeito Municipal -

FAZ SABER que a Câmara Municipal aprovou e ele sanciona e promulga
a seguinte Lei:

Publicado na Secretaria de Planejamento e Gestão Estratégica nesta
mesma data.

Art. 1º Fica o Poder Executivo Municipal autorizado a abrir um crédito
adicional suplementar no valor de R$ 100.000,00 (cem mil reais), para

José Alexandre Malagodi de Vasconcellos
- Secretário -

Preservação das
espécies foi foco de evento
no Centro Esportivo

AVISOS DA SUPERINTENDÊNCIA DE COMPRAS,
CONTRATOS E LICITAÇÕES DA PREFEITURA
DA ESTÂNCIA HIDROMINERAL DE SERRA NEGRA
EXTRATO DE CONTRATO (ATA DE REGISTRO DE PREÇOS)
PREGAO PRESENCIAL N°: 013/2013
CONTRATANTE: Prefeitura Municipal da Estância Hidromineral de
Serra Negra
CONTRATADA/DETENTORA: Célia de Fátima Bueno da Silva de Moraes
EPP
OBJETO: Registro de Preços para eventual fornecimento de refeições
prontas (marmitex)
VALOR UNITÁRIO: R$ 10,40.
VALOR TOTAL: R$ 57.408,00
DATA: 15/10/2013
EXTRATO DE CONTRATO (ATA DE REGISTRO DE PREÇOS)
PREGAO PRESENCIAL N° 014/203
CONTRATANTE: Prefeitura Municipal da Estância Hidromineral de
Serra Negra
CONTRATADA/DETENTORA: Quatro por Quatro Comercial Ltda. ME
OBJETO: Registro de Preços para eventual aquisição de colchão para
berço
VALOR UNITÁRIO: R$ 116,00.
VALOR TOTAL: R$ 46.400,00
DATA: 11/10/2013

Na manhã do domingo, (13), duzentas pessoas
entre expositores e visitantes
participaram do 7º Encontro
de Pássaros Minas e São Paulo. O evento foi realizado no
Centro Esportivo Mário Pereira dos Santos – Discão e apresentou 108 pássaros.
Pássaros
silvestres
como o Pixarro, Coleiro, Canário da Terra, Tico-Tico e
Azulão puderam ser apreciados. Os organizadores de
Serra Negra premiaram os
campeões e vices. Segundo
informado, todos os pássaros

contaram com autorização
do Ibama e foram apresentados com documentação e
guias de transporte.
“O mais importante é
a preservação das espécies
que os expositores em nossa
natureza.
O evento teve a finalidade apresentação dos
pássaros no seu canto, fibra
e beleza. Se não houvesse
a dedicação dos criadores
amadores, muitas espécies
poderiam não existir e chegarem à extinção”, explicou um
dos organizadores do evento.

NOTIFICAÇÃO
CHAMADA PÚBLICA n.º: 03/2013
OBJETO: Contratação de instituição financeira para prestação de
serviços de recebimento de tributos municipais e demais receitas
da administração municipal, através de documento compensável
emitido com código de barras padrão “Febraban”, homologados pela
instituição. Foi recebida 01 solicitação de esclarecimentos quanto à
especificação dos serviços do objeto acima, para a qual, a resposta
se encontra disponível no site www.serranegra.sp.gov.br. Diante do
esclarecimento efetuado e, com base no Artigo 21, Parágrafo 4º da Lei
8.666/93, REABRE-SE O PRAZO para a realização da presente chamada
pública, ficando esta agendada para dia 05/11/2013 – 14h00min. Serra
Negra, 18 de Outubro de 2.013. Dr. ANTONIO LUIGI ÍTALO FRANCHI.
Prefeito Municipal.
AVISO DE LICITAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL N.16/2013. OBJETO:
REGISTRO DE PREÇOS PARA SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE
PACIENTES EM UTI MÓVEL. DATA:06/11/2013 - 13h30min. Edital
completo poderá ser retirado no balcão do setor de licitações desta
Prefeitura, sito à Praça John F. Kennedy, s/n, Centro, em dias úteis, das
13h00m às 18h00m ou solicitado pelo e-mail licitaserranegra@gmail.
com. Informações: (19)3892-9600. Serra Negra, 18 de Outubro de 2013.
Dr. ANTONIO LUIGI ÍTALO FRANCHI Prefeito Municipal
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Publicação dos Atos Oficiais do Poder Legislativo
ATA DA TRIGÉSIMA PRIMEIRA SESSÃO ORDINÁRIA, DA
PRIMEIRA SESSÃO LEGISLATIVA,
DA DÉCIMA SEXTA LEGISLATURA.
Aos sete dias do mês de
outubro, do ano de dois mil e treze, às 19h35min, a Câmara Municipal da Estância Hidromineral de
Serra Negra/SP, realizou em sua
sede localizada na Rua Nossa Senhora do Rosário, s/nº, Centro de
Convenções “Circuito das Águas”,
nesta cidade, sob a Presidência
do vereador Ricardo Favero Fioravanti, e secretariando os trabalhos
a vereadora Maria Rita Menegatti
Pinton Tomaleri, sua 31ª Sessão
Ordinária, da 01ª Sessão Legislativa, da 16ª Legislatura, com a presença dos vereadores Celso Bueno Corchetti, Danilo Francisco
Andrade Guerreiro, Deoclécio Anghinoni, Edson B. O. Marquezini,
Eduardo Aparecido Barbosa, Maria Rita Menegatti Pinton Tomaleri,
Nestor de Toledo Marchi, Paulo
Sérgio Osti, Ricardo Favero Fioravanti, Roberto Sebastião de Almeida e Wagner da Silva Del Buono.
Havendo número regimental, o
Exmo. Sr. Presidente declarou
aberta a presente sessão. Em seguida convidou a todos, para juntos, rezarem o Pai-Nosso. Após,
passou-se ao EXPEDIENTE: onde
foram lidas, discutidas, votadas e
aprovadas, por unanimidade (10
votos), as seguintes atas: a) ata da
30ª sessão ordinária, da 1ª sessão
legislativa, da 16ª Legislatura, realizada em 30 de setembro de 2013
e, b) ata da 22ª sessão extraordinária, da 1ª sessão legislativa, da
16ª Legislatura, realizada em 30
de setembro de 2013. EXPEDIENTE DO PODER EXECUTIVO MUNICIPAL: Ofício nº 784/2013, em resposta
ao
requerimento
nº
286/2013, de autoria do vereador
Paulo Sérgio Osti, informando que
foram realizadas melhorias na sinalização na Rotatória existente
no final da Avenida João Gerosa,
começo da Via Enzo Perondini,
que dá acesso ao Município de
Monte Alegre do Sul. Ofício nº
792/2013, em resposta ao requerimento nº 491/2013, de autoria do
vereador Wagner da Silva Del
Buono, informando que há número suficiente de equipamentos
para atender a demanda de pré-natal, inclusive alguns foram adquiridos no ano de 2013. Esclarece que de acordo com o que
preconiza o programa Rede Cegonha, disponibilizamos as usuárias
do SUS o aparato completo para a
realização de um pré-natal de baixo risco e, quando necessário o
encaminhamento para um serviço de maior complexidade. Ofício

nº 793/2013, em resposta ao requerimento nº 490/2013, de autoria do vereador Wagner da Silva
Del Buono, informando que a Secretaria Municipal de Saúde desconhece o alegado pelo autor do
requerimento, informando que o
aparelho “Foco” do Posto de Saúde do Refúgio da Serra está em
perfeitas condições de uso. Salienta ainda que todos os equipamentos alocados nas unidades ficam sob a responsabilidade dos
profissionais de enfermagem. Assim sendo, cabe a este profissional informar sobre a necessidade
de manutenção de algum equipamento para que ai seja providenciada a manutenção ou substituição. Ofício nº 794/2013, em
resposta ao requerimento nº
444/2013, de autoria dos vereadores Roberto Sebastião de Almeida,
Paulo Sérgio Osti, Nestor de Toledo Marchi e Celso Bueno Corchetti, subscrito pelo vereador Cesar
Augusto Oliveira Borboni, informando que a Empresa contratada
para realizar auditoria contábil,
fiscal e financeira junto ao CONISCA foi a AASS Auditoria e Assessoria S/S. Ressalta que o contrato foi
rescindido posteriormente, pois a
empresa não conseguiu realizar a
auditoria por falta de colaboração
dos funcionários do CONISCA à
época, pois os mesmos dificultavam e não entregavam os documentos e relatórios solicitados, os
quais eram necessários para a realização da auditoria. EXPEDIENTE DE DIVERSOS: - E-mail da
CPFL, em resposta à indicação nº
742/2013, de autoria do vereador
Wagner da Silva Del Buono, informando que foi gerado o protocolo
para atendimento da solicitação,
ou seja, de serem feitos os reparos no poste de iluminação pública localizado na Rua Benjamin
Lopes Filho, em frente ao nº 250.
Retifica também as orientações
prestadas na reunião realizada na
Câmara Municipal em 13/09/2013,
no sentido de os pedidos de reparo na iluminação pública devem
ser registrados diretamente pelos
munícipes através dos canais de
atendimento disponíveis (Call
Center, Agência de Atendimento,
site de serviços da CPFL, Credenciados da Rede Fácil, etc), visando agilizar o atendimento e possibilitar que o cliente tenha o
protocolo para acompanhamento. Correspondências recebidas
no período de 01 a 07 de outubro
de 2013. MENSAGENS E PROJETOS DO PODER EXECUTIVO MUNICIPAL: Mensagem nº 71/2013,
encaminhando o projeto de lei nº
88/2013, que autoriza o Poder Executivo Municipal a transferir o uso

gratuito de terreno público à Companhia de Saneamento Básico do
Estado de São Paulo – SABESP,
para assentamento da Rede Coletora de Esgotos Sanitários e Estação Elevatória de Esgotos, e dá
outras providências. Mensagem
nº 72/2013, encaminhando o projeto de lei nº 89/2013, que autoriza
a abertura de crédito adicional especial no valor de R$ 5.000,00
(cinco mil reais), para atender
despesas com a aquisição de material de consumo. Mensagem nº
73/2013, encaminhando o projeto
de lei nº 90/2013, que autoriza a
assinatura de convênio com a Instituição Financeira Banco Bradesco S/A, para a concessão de empréstimo
consignado
aos
servidores públicos municipais.
PROJETOS DE LEIS DE AUTORIA
DOS VEREADORES: Projeto de Lei
nº 87/2013, de autoria da vereadora Maria Rita Menegatti Pinton Tomaleri, que denomina a Casa da
Cultura de Serra Negra, vinculada
à Secretaria Municipal de Educação e Cultura, criada através da
Lei Municipal nº 3641/2013, com o
nome de “CASA DA CULTURA DE
SERRA NEGRA - SILVIO BERTOLINI”. Todos os documentos ficaram à disposição dos vereadores
junto à Mesa Diretora. Em seguida, foi proferida à leitura das INDICAÇÕES: Indicação nº 760/2013,
de autoria do vereador Paulo Sérgio Osti, que indica ao Senhor Prefeito Municipal, para que estude
as possibilidades de recapear a
Rua Belizária Maria de Jesus - CECAP. Indicação nº 761/2013, de autoria do vereador Paulo Sérgio
Osti, que indica ao Senhor Prefeito Municipal, para que estude as
possibilidades de asfaltar todas as
ruas do Loteamento Jardim Placidolândia. Indicação nº 762/2013,
de autoria do vereador Paulo Sérgio Osti, que indica ao Senhor Prefeito Municipal, para que estude
as possibilidades de asfaltar a Rua
Francisco Guerreiro Neto, Loteamento Belvedere do Lago. Indicação nº 763/2013, de autoria dos
vereadores Celso Bueno Corchetti
e Deoclécio Anghinoni, que indica
ao Senhor Prefeito Municipal, para
que estude as possibilidades de
colocar três postes de iluminação
nas proximidades do Posto de
Saúde “Dr. Francisco Vicente Braga”, localizado no final da Rua
Nossa Senhora das Brotas. Indicação nº 764/2013, de autoria dos
vereadores Celso Bueno Corchetti
e Deoclécio Anghinoni, que indica
ao Senhor Prefeito Municipal, para
que invocando a Lei Municipal nº
2711/2002, notifique os proprietários dos terrenos localizados no
final da Rua Nossa Senhora das

Brotas, descendo o Posto de Saúde, a fim de que faça a calçada
em frente aos terrenos, haja vista
que o local está esburacado, podendo gerar acidentes com os pedestres que por ali passam. Indicação nº 765/2013, de autoria do
vereador Edson B. O. Marquezini,
que indica ao Senhor Prefeito Municipal, para que determine ao
setor competente, no sentido de
realizar limpeza geral em todas as
ruas existentes no Loteamento
Suiza Residense Park. Indicação
nº 766/2013, de autoria do vereador Wagner da Silva Del Buono,
que indica ao Senhor Prefeito Municipal, para que determine ao
setor competente, no sentido de
realizar uma vistoria nas placas
aéreas de trânsito de nosso município, principalmente na Rua Paulina, haja vista que muitas delas
estão viradas para cima, dificultando a visibilidade dos motoristas. Indicação nº 767/2013, de autoria do vereador Ricardo Favero
Fioravanti, que indica ao Senhor
Prefeito Municipal, para que adote
todos os procedimentos necessários para que as calçadas, praças
e demais locais públicos tenham
rampas para acessibilidade de cadeirantes, vez que os cadeirantes,
muitos deles turistas, estão reclamando que o município de Serra
Negra não garante o direito de ir e
vir das pessoas com dificuldades
de locomoção. Indicação nº
768/2013, de autoria do vereador
Deoclécio Anghinoni, que indica
ao Senhor Prefeito Municipal, para
que determine ao setor competente, no sentido de instalar lixeiras dentro do Parque Fonte São
Luiz. Indicação nº 769/2013, de
autoria do vereador Ricardo Favero Fioravanti, que indica ao Senhor Prefeito Municipal, para que
invocando a Lei Municipal nº
2711/2002, notifique o proprietário
do terreno localizado na Rua Carlos Zambo, ao lado esquerdo do
número 475, Loteamento Suiza
Residense Park, para que realize
corte do mato, bem como a limpeza do terreno, vez que estão
aparecendo animais peçonhentos
nos imóveis vizinhos. Indicação
nº 770/2013, de autoria do vereador Ricardo Favero Fioravanti, que
indica ao Senhor Prefeito Municipal, para que determine ao setor
competente, para serem cortados
todos os eucaliptos (de grande
porte) localizados próximo à calçada da Rua Carlos Zambo, entre
os números 350 e 480 (cujos galhos estão sobre a rua e com perigo de cair sobre as casas), plantando no local árvores de pequeno
porte, como árvores frutíferas ou
ornamentais.
Indicação
nº

07
771/2013, de autoria dos vereadores Nestor de Toledo Marchi, Edson B. O. Marquezini, Roberto Sebastião de Almeida, Paulo Sérgio
Osti e Celso Bueno Corchetti, que
indica ao Senhor Prefeito Municipal, para que estude as possibilidades de transferir a Base da Polícia Militar do nosso município em
frente ao Shopping - ao lado do
Posto Abelha, na Rua José Bonifácio, vez ser necessário que a Base
da Polícia Militar fique na área
central. Indicação nº 772/2013, de
autoria dos vereadores Roberto
Sebastião de Almeida, Edson B. O.
Marquezini, Nestor de Toledo Marchi, Paulo Sérgio Osti e Celso Bueno Corchetti, que indica à Sabesp,
para que realize os reparos necessários entre a Avenida Laudo Natel e Rua dos Italianos, próximo ao
Chopp 40, vez que o asfalto está
afundando, gerando um buraco,
em virtude da terra estar cedendo
devido a algum vazamento de
água. Indicação nº 773/2013, de
autoria do vereador Ricardo Favero Fioravanti, que indica ao Senhor Prefeito Municipal, para que
estude as possibilidades de realizar as pequenas obras e os ajustes
necessários para passar a ser de
90º (noventa graus) o estacionamento na Avenida Juca Preto, em
frente ao Cemitério Jardim da
Saudade, visando obter maior número de vagas para o estacionamento de veículos, o que seria útil
para aquele local que é muito movimentado, considerando que há
poucos dias foram retiradas as árvores que estavam em cima da
calçada, liberando o espaço suficiente para esta alteração que
muito beneficiará a nossa população. Em seguida, o Exmo. Sr. Presidente determinou o encaminhamento das indicações aos setores
competentes para, dentro do possível, serem adotadas as medidas
cabíveis. PEQUENO EXPEDIENTE:
usou da palavra o vereador Paulo
Sérgio Osti. Não havendo mais nenhum vereador inscrito no Pequeno Expediente, passou-se ao
GRANDE EXPEDIENTE. REQUERIMENTOS DE INFORMAÇÕES: Requerimento nº 523/2013, de autoria dos vereadores Edson B. O.
Marquezini, Roberto Sebastião de
Almeida, Nestor de Toledo Marchi,
Paulo Sérgio Osti e Celso Bueno
Corchetti, que solicita na forma
regimental, após ouvido o douto e
soberano Plenário, seja oficiado
ao Senhor Prefeito Municipal de
Serra Negra, para que juntamente
com os setores competentes, encaminhe a esta Casa de Leis as
informações abaixo solicitadas,
considerando o fato de a cada 10
(dez) a 15 (quinze) dias está sendo levado um caminhão com
aproximadamente 40.000 (quarenta mil) litros de água para alimentar o espelho d’água localiza-
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do na Praça Sesquicentenário,
que foi recentemente reformado.
1) Se é verídica ou não a informação de que a cada 10 (dez) a 15
(quinze) dias está sendo levado
um caminhão com aproximadamente 40.000 (quarenta mil) litros
de água para alimentar o espelho
d’água localizado na Praça Sesquicentenário. 2) Há algum vazamento no espelho d’água localizado na Praça Sesquicentenário?
Em caso positivo relatar qual o
problema. 3) Em que data foi reformado o espelho d’água localizado na Praça Sesquicentenário?
Qual empresa realizou os serviços? Quanto custou esta reforma?
4) Caso haja algum vazamento no
espelho d’água localizado na Praça Sesquicentenário, ou algum
problema em seu funcionamento,
informar se a empresa que realizou a reforma é responsável pela
obra mal feita, discriminando as
providências já adotadas pela municipalidade para serem refeitos
os serviços sem qualquer custo
aos cofres públicos municipais.
Posto em discussão e votação, foi
aprovado por unanimidade (10
votos). Requerimento nº 524/2013,
de autoria da vereadora Maria Rita
Menegatti Pinton Tomaleri, que
solicita na forma regimental, após
ouvido o douto e soberano Plenário, seja oficiado à Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos,
para que, no prazo regimental de
15 (quinze) dias encaminhe a esta
Casa de Leis, com o fim de divulgação à população em geral, relação contendo todos os Códigos de
Endereçamento Postal (CEP) do
município de Serra Negra/SP, discriminando qual a região, bairros
ou ruas são abrangidos por cada
número de CEP. Requer ainda,
caso o único Código de Endereçamento Postal (CEP) do município
de Serra Negra for o número
13930-000, informar porque não
há outros números de CEP em
nosso município, a exemplo das
demais cidades da nossa região,
esclarecendo também como os
CORREIOS distinguem um endereço da área central de um endereço dos bairros mais distantes,
sendo que tal procedimento muito facilitaria os serviços de separação e entrega das correspondências. Posto em discussão e
votação, foi aprovado por unanimidade (10 votos). Requerimento
nº 528/2013, de autoria do vereador Ricardo Favero Fioravanti, que
solicita ao Senhor Prefeito Municipal, para que informe a esta Casa
de Leis, se a Travessa que tem seu
início na Rua Juca Cintra e término na Vila Beraldi, é de propriedade pública ou particular, se possui
denominação oficial e quais os
melhoramentos nela existentes.
Posto em discussão e votação, foi
aprovado por unanimidade (10
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votos). Requerimento nº 529/2013,
de autoria do vereador Ricardo Favero Fioravanti, que solicita na forma regimental, após ouvido o
douto e soberano Plenário, seja
oficiado ao Senhor Prefeito Municipal, para que juntamente com
os setores competentes, encaminhe a esta Casa de Leis, as informações abaixo solicitadas, todas
referentes à autorização a Auto
Escola Santo Antonio, para realizar aula prática para categoria “D”
(micro-ônibus), na Rua Rosa Moraes de Oliveira Fagundes, localizada no Loteamento Alto das Palmeiras,
Serra
Negra/SP,
considerando a utilidade pública
deste serviço que atualmente não
é prestado em nosso município,
que na referida rua não existem
residências, que não é necessária
a obstrução da passagem da via
pública, é um local plano, bem
como disposto no Código Brasileiro de Trânsito, de que as aulas
práticas têm que ser realizadas
em via pública: 1) O Poder Público
Municipal pode conceder autorização, licença ou permissão para
a Auto Escola Santo Antonio realizar aula prática para categoria “D”
(micro-ônibus), na Rua Rosa Moraes de Oliveira Fagundes, localizada no Loteamento Alto das Palmeiras, Serra Negra/SP? 2) Em
caso positivo, quais os trâmites
legais e administrativos que os
proprietários da Auto Escola Santo
Antonio devem seguir para obter
esta autorização ou licença do Poder Público? 3) O local indicado,
ou seja, a Rua Rosa Moraes de Oliveira Fagundes, localizada no Loteamento Alto das Palmeiras, Serra Negra/SP, é um local apropriado
e viável para a realização das aulas práticas para categoria “D”
(micro-ônibus)? 4) Caso não seja
possível conceder a autorização,
licença ou permissão, esclarecer
os motivos de seu indeferimento.
5) Caso a Rua Rosa Moraes de Oliveira Fagundes não seja um local
apropriado e viável, informar se o
Poder Público pode autorizar o
uso de outra Via Pública em nosso
município para a realização dessas aulas práticas, informando o
nome da Rua. Deixo aqui a sugestão, como segunda opção, a Rua
Pedro Salomão, próximo à Rua
Amparo, Centro, Serra Negra/SP.
6) Caso seja possível conceder
esta autorização, informar se o Poder Público Municipal, através do
Departamento de Trânsito, pode
realizar as demarcações necessárias na Via Pública, bem como a
instalação de placas de sinalização e advertência. 7) Outros esclarecimentos que se fizerem necessários. Posto em discussão e
votação, foi aprovado por unanimidade (10 votos). Requerimento
nº 535/2013, de autoria da vereadora Maria Rita Menegatti Pinton

Tomaleri, que solicita ao Senhor
Prefeito Municipal, para que informe a esta Casa de Leis, se a Rua
que tem seu início na Rua Domingos Anghinoni e término na Avenida João Gerosa, Rua paralela a
Rua Leonel Antunes e ao Ribeirão
Serra Negra, local onde atualmente são realizadas as aulas de auto
e moto escola, possui denominação oficial e quais os melhoramentos nela existentes. Posto em
discussão e votação, foi aprovado
por unanimidade (10 votos). REQUERIMENTOS DE CONGRATULAÇÕES E APLAUSOS. Requerimento nº 525/2013, de autoria do
vereador Ricardo Favero Fioravanti, que solicita consignação em
Ata, votos de congratulações e
aplausos para com o EXCELENTÍSSIMO SENHOR DESEMBARGADOR RICARDO CARDOZO DE
MELLO TUCUNDUVA, por ter sido
agraciado com a “Medalha Governador Pedro de Toledo” que será
entregue no dia 10 de outubro de
2013, na cidade de Campinas/SP.
A “Medalha Governador Pedro de
Toledo”, oficializada pelo Decreto
nº 814, de 26 de Dezembro de
1972, com o fim de galardoar pessoas físicas ou jurídicas, nacionais
ou estrangeiras, que por seus méritos e serviços relevantes prestados a São Paulo e ao culto da Revolução Constitucionalista de
1932, demonstraram ser pessoas
dignas de distinção. É, portanto,
uma Medalha definitiva, pois perpetuará a gratidão e o reconhecimento, para todo o sempre, dos
que cumpriram essa jornada cívica para com aqueles que, hoje e
no futuro, continuarem abraçando os mesmos ideais de democracia, liberdade e amor à legalidade
pelos quais lutaram os Veteranos
de 32. Certos de que este ato materializa a gratidão desta sociedade pelos relevantes serviços prestados por Vossa Excelência, queira
receber efusivos cumprimentos
pela indicação, somados aos cordiais protestos de elevada estima
e respeitosa consideração. Da decisão desta Casa, requeiro mais,
seja dada ciência ao homenageado, ao Excelentíssimo Senhor Geraldo Alckmin, Governador do Estado
de
São
Paulo,
ao
Excelentíssimo Senhor Doutor
Fernando Grella Vieira, Secretário
Estadual de Segurança Pública, ao
Excelentíssimo Senhor Desembargador Ivan Ricardo Garisio Sartori, Presidente do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, ao
Excelentíssimo Senhor Doutor
Márcio Fernando Elias Rosa, Procurador Geral de Justiça do Estado de São Paulo, ao Excelentíssimo Senhor Doutor Carlos Eduardo
Silos Araújo, Juiz de Direito da Comarca de Serra Negra, a Excelentíssima Senhora Doutora Juliana
Maria Finati, Juíza de Direito da
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Comarca de Serra Negra, ao Excelentíssimo Senhor Doutor Leonardo Carvalho Bortolaço, Promotor
de Justiça da Comarca de Serra
Negra, ao Ilustríssimo Senhor Tenente Paulo Sérgio de Barros, Comandante da Polícia Militar de
Serra Negra, ao Ilustríssimo Senhor Doutor Rodrigo Cantadori,
Delegado de Polícia de Serra Negra, ao Ilustríssimo Senhor Carlos
de Carvalho Junior, Cel PM Comandante do CPI-2, ao Excelentíssimo Senhor Antonio Luigi Ítalo
Franchi, Prefeito Municipal de Serra Negra, bem como aos Ilustríssimos Policiais Militares de Serra
Negra. Posto em discussão e votação, foi aprovado por unanimidade (10 votos). Requerimento nº
526/2013, de autoria do vereador
Wagner da Silva Del Buono, que
solicita consignação em Ata, votos de congratulações e aplausos
para com o senhor ANTÔNIO
JOÃO POSSAGNOLO, que recentemente conseguiu junto à Farmácia do Raul, doações de medicamentos para o Hospital Santa
Rosa de Lima. Posto em discussão e votação, foi aprovado por
unanimidade (10 votos). Requerimento nº 527/2013, de autoria do
vereador Wagner da Silva Del
Buono, que solicita consignação
em Ata, votos de congratulações e
aplausos para com os proprietários da FARMÁCIA DO RAUL, que
recentemente realizou doações
de medicamentos para o Hospital
Santa Rosa de Lima. Posto em discussão e votação, foi aprovado
por unanimidade (10 votos). Requerimento nº 534/2013, de autoria do vereador Edson B. O. Marquezini, que solicita consignação
em Ata, votos de congratulações e
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aplausos para com ao casal OSCAR ROBERTO DE GODOY COVIELLO e EXPEDITA BELTRAMI
COVIELLO, que no último dia 29
de setembro comemoraram 40
anos de casados. Posto em discussão e votação, foi aprovado
por unanimidade (10 votos). Não
havendo nenhum vereador inscrito como Orador no Grande Expediente, passou-se à ORDEM DO
DIA. Realizada a chamada nominal dos vereadores, verificou-se
estarem presentes os vereadores
Celso Bueno Corchetti, Danilo
Francisco Andrade Guerreiro, Deoclécio Anghinoni, Edson B. O.
Marquezini, Eduardo Aparecido
Barbosa, Maria Rita Menegatti Pinton Tomaleri, Nestor de Toledo
Marchi, Paulo Sérgio Osti, Ricardo
Favero Fioravanti, Roberto Sebastião de Almeida e Wagner da Silva
Del Buono. Havendo número regimental, passou-se à discussão e à
votação dos projetos constantes
da pauta. I – 1ª Discussão e votação do projeto de lei nº 88/2013,
de autoria do Poder Executivo Municipal, que autoriza o Poder Executivo Municipal a transferir o uso
gratuito de terreno público à
Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo – SABESP, para assentamento da Rede
Coletora de Esgotos Sanitários e
Estação Elevatória de Esgotos, e
dá outras providências. Primeiramente foi proferida a leitura dos
pareceres elaborados pelas seguintes Comissões: a) de Justiça e
Redação e, b) de Política Urbana,
de Meio Ambiente e de Cultura,
Educação, Esporte e Turismo. Posto em discussão e votação, foi
aprovado por unanimidade (10 votos). II - 1ª Discussão e votação do

projeto de lei nº 89/2013, de autoria do Poder Executivo Municipal,
que autoriza a abertura de crédito
adicional especial no valor de R$
5.000,00 (cinco mil reais), para
atender despesas com a aquisição
de material de consumo. Primeiramente foi proferida a leitura dos
pareceres elaborados pelas seguintes Comissões: a) de Justiça e
Redação e, b) de Finanças e Orçamento. Posto em discussão e votação, foi aprovado por unanimidade (10 votos). III - 1ª Discussão e
votação do projeto de lei nº
90/2013, de autoria do Poder Executivo Municipal, que autoriza a
assinatura de convênio com a Instituição Financeira Banco Bradesco S/A, para a concessão de empréstimo
consignado
aos
servidores públicos municipais.
Primeiramente foi proferida a leitura do requerimento nº 536/2013,
de autoria do vereador Eduardo
Aparecido Barbosa, que requer,
nos termos do parágrafo único, do
artigo 206, do Regimento Interno
da Câmara Municipal da Estância
Hidromineral de Serra Negra, o pedido de “VISTA”, pelo prazo de 15
(quinze) dias, do Projeto de Lei nº
90/2013, de autoria do Poder Executivo Municipal, que autoriza a
assinatura de convênio com a Instituição Financeira Banco Bradesco S/A, para a concessão de empréstimo
consignado
aos
servidores públicos municipais.
Posto em discussão e votação, o
requerimento nº 536/2013, foi o
mesmo aprovado por maioria de
votos (09x01). Em questão de ordem, pelo vereador Eduardo Aparecido Barbosa, foi solicitada votação nominal que ficou assim
consignada: vereadores que disse-
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ram SIM, ou seja, que aprovaram o
requerimento de vista nº 536/2013:
Celso Bueno Corchetti, Danilo
Francisco Andrade Guerreiro, Deoclécio Anghinoni, Edson B. O. Borboni, Eduardo Aparecido Barbosa,
Maria Rita Menegatti Pinton Tomaleri, Nestor de Toledo Marchi, Paulo Sérgio Osti e Roberto Sebastião
de Almeida. Vereador que disse
NÃO, ou seja, que rejeitou o requerimento de vista nº 536/2013: Wagner da Silva Del Buono. Não havendo mais nenhum projeto para ser
deliberado na Ordem do Dia, passou-se às EXPLICAÇÕES PESSOAIS: usou da palavra o vereador
Roberto Sebastião de Almeida.
Não havendo mais nenhum vereador inscrito nas Explicações Pessoais e nada mais havendo a ser tratado nesta sessão, o Exmo. Sr.
Presidente agradeceu a presença
de todos e convocou os senhores
vereadores para a próxima sessão
ordinária que será realizada no dia
14 de outubro de 2013, segunda-feira, às 19:30 horas, declarando
encerrada a presente sessão às
20h41min, Para constar eu, (a) vereadora Maria Rita Menegatti Pinton Tomaleri, 1ª Secretária da Mesa
Diretora, mandei lavrar esta ata,
que conferi e achei conforme, ficando facultada a assinatura por
todos os edis desta Casa, ressaltando que a íntegra desta sessão encontra-se registrada em áudio e vídeo que, em conformidade com o
parágrafo 2º, do artigo 118-A, do
Regimento Interno da Câmara Municipal da Estância de Serra Negra,
possuem valor oficial para todos os
efeitos legais. -x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-.
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Juventude Serrana e
Estudante estão na final

Na manhã do sábado,
(12), o secretário de Esportes
e Lazer coordenou as partidas decisivas da Copa Sub-11
de Futebol Society da prefeitura de Serra Negra.
As partidas da semifinal definiram as equipes que
disputarão o título no dia 26
de outubro, no Ciles – Centro
Integrado de Lazer e Esportes
Luiz Gonzaga Coli Beghini, no
bairro das Palmeiras.
O primeiro time que
garantiu a vaga na decisão foi

o projeto Estudante Mirim, de
Dimitrius Dalonso, que venceu o Serra Negra Esporte
Clube por 3 a 2. O time enfrentará a Juventude Serrana,
outro projeto social do município que bateu o Podium por
5 a 3.
A partida terá o horário
confirmado posteriormente
pela secretaria de Esportes e
Lazer.
As finais ocorrerão
concomitantemente as finais
do Sub-13.

Ousadia e Podium
garantem vaga
Na manhã
de sábado, (12), a
prefeitura de Serra Negra iniciou
a Copa Sub-13 de
Futebol Society. O
evento da secretaria de Esportes
e Lazer acontece
no Ciles – Centro Integrado de
Lazer e Esportes
Zaga Beghini, no bairro das
Palmeiras.
Três jogos abriram a
manhã esportiva. A primeira
partida, entre Estudante Mirim e Ousadia terminou empatada: 2 a 2. O desafiante do
time do bairro das Palmeiras
venceu o Podium por 3 a 1.
Com o Ousadia garantido na semifinal, Estudante
Mirim e Podium jogaram. A
equipe orientada por Ricardo

Bozvoliev venceu o Estudante
por 3 a 2 e ficou com o segundo lugar.
As equipes esperam
os semifinalistas que serão
definidos no sábado, (19).
Às 9 horas, o Juventude pega
a equipe da Serrana. Em seguida, às 9h30, tem Meninos
e Juventude. Fechando a rodada, tem Meninos e Serrana,
às 10 horas. Os dois primeiros
colocados estão garantidos
nas semifinais.

Copa Sub-15 começa
na noite de hoje
A prefeitura de Serra
Negra dá início à Copa Sub15 de Futebol Society na noite
de hoje, (15).
As partidas serão realizadas no Ciles – Centro Integrado de Lazer e Esportes
Luiz Gonzaga Coli Beghini, no
bairro das Palmeiras.
A Juventude Serrana
abre a competição às 19h30,

contra o E.C. Popular. Em
seguida, às 20h30, o time do
CRAS enfrenta o Atlético Jr.
A competição tem por
objetivo fomentar a pratica
de atividade de esportes no
município.
Concomitantemente, a secretaria de Esportes e Lazer também realiza
os torneios para as categorias
Sub-11 e Sub-13.
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“Outubro Rosa” estimula
detecção precoce do
câncer de mama
Durante todo o mês de
outubro a campanha Outubro
Rosa está sendo realizada. Em
qualquer lugar do mundo, a
iluminação rosa é compreendida como a união dos povos
pela saúde feminina.
Em Serra Negra, a prefeitura municipal, através de
uma parceria firmada entre a
Secretaria Municipal de Saúde
e Secretaria de Turismo optou
em iluminar o “Cristo Redentor” que é um dos pontos turísticos estratégico, pois pode
ser visualizado de diferentes
pontos da cidade.
O Secretário Municipal de Saúde explicou que a
cor rosa simboliza alerta às
mulheres para que façam o
exame clínico das mamas e a
partir dos 40 anos, o exame de
mamografia. “Nosso principal
propósito é estimular a realização de exames preventivos e
também ampliar o número de
mamografias realizadas pelo
município”.

Segundo o responsável pela pasta, a Secretaria
de Estado da Saúde estará
disponibilizando para as mulheres serranas algumas datas
para realização das mamografias, em esquema de mutirão.
Além dos agendamentos que
são feitos diariamente no Ame
Atibaia, o exame também será
realizado no Hospital Universitário de Bragança Paulista.
“Em 9 de outubro foram
para Bragança 40 mulheres, e
no próximo dia 16 serão mais
40, alem dos agendamentos
realizados em dias distintos
no AME Atibaia,”, enfatizou o
secretário. Ele ainda acrescentou que as mulheres que
desejarem realizarem mamografias basta procurar a unidade de saúde mais próxima de
sua residência e solicitaram o
exame. “É importante também
buscar orientação sobre prevenção e diagnóstico precoce
do câncer entre as mulheres”,
finalizou.

Villa conquista vaga
com um empate

A equipe do Villa está na
final da Série Prata, do Campeonato Amador de Futebol da prefeitura de Serra Negra. O time
rubro-negro enfrentará o XV de
Novembro em duas partidas a
partir do domingo, (20).
Para a classificação, o
Villa utilizou o regulamento que
favoreceu a melhor campanha
do time do bairro das Palmeiras. A agremiação saiu perdendo
para o Guaiçara. Lucas Souza
marcou mais um gol na competição e deu vantagem ao time do
bairro da Serra.
Na segunda etapa, Marcelinho empatou e deu números

finais à partida: 1 a 1. O placar
garantiu o Villa na decisão, pois
na primeira fase, a agremiação
ficou em quinto lugar, uma posição à frente do Guaiçara.
A primeira partida da fase
final de Série Prata está agendada para o domingo, (20), às
14h30, no estádio municipal Antonio Barbosa Pinto da Fonseca.
O jogo entre XV e Novembro será
disputado em dois jogos e soma
dos resultados declarará o campeão da segundona. Em caso de
empate na soma, a cobrança de
pênaltis, após o segundo jogo da
final confirmará o campeão da
temporada.
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Hospital já recebeu mais de
R$ 2,4 milhões, em 2013
Cisbra apresentou
IPTU Verde

Na tarde de terça-feira,
(15), o diretor tesoureiro da provedoria do Hospital Santa Rosa
de Lima, Leandro Tomazi recebeu da prefeitura de Serra Negra,
R$ 240 mil da subvenção repassada ao nosocômio.
O valor da subvenção foi
aprovado pela Câmara Municipal
no primeiro semestre e é pago
mensalmente até o final do ano.
Com ele, a Santa Casa mantém
os serviços à população e também vem renegociando antigas
dívidas que propiciarão a busca

por verbas nas esferas do Estado e da União. Até o momento,
por determinação do prefeito de
Serra Negra, o Hospital já recebeu R$ 2,4 milhões, em 2013. O
número é maior do que no ano
passado. A cada ano, a municipalidade vem repassando mais
recursos. Em 2009, foram R$
1.280.000,00. Já em 2010, a Prefeitura investiu R$ 1.660.000,00.
Em 2011, o valor fechado anual
foi de R$ 1.990.000,00. Em 2012,
a prefeitura investiu cerca de R$
2.360.000.

BCMs contam com
novos uniformes

Na tarde de quinta-feira,
(17), o prefeito de Serra Negra,
apresentou os novos uniformes
dos Bombeiros Civis Municipais.
Na ocasião, o Chefe do
Executivo conheceu o novo
fardamento com os Bombeiros
Militares Tenente Barazza, o
comandante do subgrupamento do Corpo de Bombeiros de

Bragança Paulista, Capitão PM
Ulisses Doratiotto de Oliveira e
o Sub-Comandante Major Eduardo Tavares. O kit conta com
botas de cano longo e curto e
fardamento completo. Os Bombeiros Civis Municipais são funcionários públicos da prefeitura de Serra Negra e trabalham
com os militares no atendimento à população.

Na noite de quarta-feira, (16), o prefeito de
Serra Negra, e os secretários de Meio Ambiente, e
Planejamento e Gestão Estratégica participaram da
reunião extraordinária do
Cisbra – Consórcio Intermunicipal de Saneamento
Ambiental do Circuito das
Águas Paulista.
Na ocasião, o superintendente do consórcio,
Hilário Piffer Junior, esteve
a frente da reunião. Os trabalhos de quase duas horas de debates e plenárias
apresentaram 10 pautas.
Duas frentes foram voltadas
à fomentação do incentivo
à Educação Ambiental e
para contribuintes que tenham efetivado na residência, ações que beneficiem
o Meio Ambiente.
A proposta do IPTU
Verde foi apresentada. O
conjunto de descontos
beneficiaria o
contribuinte
que
adaptar
a sua calçada
para
trânsito
livre e seguro
de
pedestres
e cadeirantes,
mantendo de 1
a 1,5 metro para
circulação em

até 5%.
Além disso, para arborização, imóveis com
uma, duas ou mais árvores
teriam desconto de até 2%
no valor anual do IPTU. Os
imóveis horizontais com
jardins gramados que permitam absorção das águas
das chuvas teriam 2% e
condomínios teriam 1% de
desconto.
Sistema de captação
de água: 3%. Sistema de
reuso de águas 3%. Sistema
de aquecimento hidráulico
solar, construções com materiais sustentáveis 3% e 5%
de desconto para quem utiliza a energia eólica.
“O trabalho da educação ambiental e também
de ferramentas que ajudem
o Meio Ambiente necessitam ser criadas. Guarulhos
tem esse projeto que funciona e é referência”, ressaltou Hilário Piffer Junior.

